
ما رضيان يا أستاذ أنك جتاوب عن سؤال  " الذي ما جييء معك تعال معه "تعلمنا يف بلدنا  ... الشيخ :

  معقول الواحد يسأل !

  معقول معقول . السائل :

كان هذا قبل هذا جني اآلن هل جيوز شرعا أن يسأل مسلم أخاه املسلم أين جزاك اهللا خريا ، فقط لو   الشيخ :

  اهللا ؟

  جيوز . السائل :

  جيوز وهل جيوز أن جييب على هذا السؤال ؟ الشيخ :

  جيوز . السائل :

  مل وقفت أنا عم أرى شيئا وراء . الشيخ :

 موضع املفيت يعين معقول أمشي بدون ال ال سيدنا العفو يعين إذا كان املسلم  يعين أنت تضعين يف السائل :

دليل أجيوز يل أمشي بغري دليل أنت تسألين جيوز وإال ما جيوز أنا أتكلم عنها شرعا جيوز ألنه قاعد أستحضر يف 

  األدلة ال أكثر وال أقل !

  ليش إذا سألتك النور شاعل آه يريد جياوب عن دليل . ...هذا الكالم طيب فقط ما طيب !  الشيخ :

  آخر : مبني . سائل

  ال يا سيدي هذا حبث واقع هذا حبث يف الشرع يريد ..  السائل :

األمور الشرعية أوضح من هذا الواقع لو قال لك امسع اهللا يرضى عليك لو قال قائل أيف اهللا شك ، مل  الشيخ :

  ك ؟عم تفكر واهللا عم أفكر أريد أجاوب عن علم طيب هذا العلم أنت ما درسته بعد، أيف اهللا ش

  أنت بتسألين جيوز وال جيوز إذا جيوز الزم يكون دليل شرعي ال جيوز الزم يكون فيه دليل شرعي ! السائل :

الزم الدليل الشرعي معىن الكالم إذا ما وضح لك حىت اآلن أنك أنت نسيت من كثرة ما درسته بارك  الشيخ :

  اهللا فيك ؟

  ميكن ما استحضرته . السائل :

  !.اهللا أكرب  الشيخ :

  صدقين أنه يعين العفو يف الكثري من إخواننا أم يستعجبون مما يقول وكأنين أقول عجبا . السائل :

  واهللا أن من إخوانك . الشيخ :

  تفضل تفضل قل ما العجب . السائل :



  احلقيقة . الشيخ :

قلت مل جيمع العلم و قيل قليل حضرتك حتدثت عن اإلمام أيب حنيفة رمحة اهللا عليه اللهم ارض عنه و  السائل :

  . ...جاء بعده 

  ال ما قلت مل جيمع العلم . الشيخ :

  مل جيمع احلديث كله . السائل :

  آه ، أعط بالك فيه فرق بني العلم واحلديث أعط بالك فيه فرق بني العلم واحلديث  . الشيخ :

  د مجع أكثر منه .صدقت  علم احلديث مل جيمع علم احلديث كله أو احلديث كله وجاء واح السائل :

  أي نعم .     الشيخ :

  فهل هذا أمل جيعل اإلمام أبا حنيفة رمحة اهللا عليه يفيت بفتاوى حىت إذا جاء احلديث اآلخر غريها ! السائل :

  ذكرت . الشيخ :

  هذا الكالم ولذلك أنا أقولك . السائل :

  إيش عالقة هذا الكالم ؟ الشيخ :

  . ...ما حنتاج  السائل :

  يعين أبو حنيفة لو سئل .. الشيخ :

  هذا حقيقة األمر . السائل :

  امسح يل أبو حنيفة لو سئل هذا السؤال يفعل فعلك .! الشيخ :

وأعلى منك سنا فكيف  ...كيف طبعا ال  أبو حنيفة شيء وأنا شيء يا سيدي إذا كنت ال اتطاول   السائل :

  على أيب حنيفة !

  يصمت ويفكر تفكريك  قل يل ال . أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال الشيخ :

  ال حول وال قوة إال باهللا . ماش ال . السائل :

  وغصبا عنك يعين ماش . الشيخ :

  ما غصبا قل يل ال ال . السائل :

  ال قل رأيك . الشيخ :

  . ...رأيي أنين ال  السائل :

  . ...أنا عم أقول ال ألنه واضحة ما عم مفروض عليك عم  الشيخ :



  أنت حقيقة . ما السائل :

  . ... الشيخ :

  ما خليت يف كل حاجة . ...حطيت  السائل :

  اهللا أكرب . الشيخ :

  اجلواب أوىل فقط ما أكثر . السائل :

  بارك اهللا فيك . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

ا يعطي قل يل رأيك أنت أبو حنيفة  لو سئل هذا السؤال يفكر تفكريك حىت يعد اجلواب واال رأس الشيخ :

  اجلواب .

  ال أعلم . السائل :

  كيف ال تعلم .  الشيخ :

  مل ملاذا ؟ السائل :

  امسح يل أنا رايح أجاوبك ؟ الشيخ :

  تفضل . السائل :

  هذه مسألة فقهية وإال عقائدية سؤال أرجوا أن يكون اجلواب باختصار ! الشيخ :

  عقيدة . السائل :

يعين ما كانت مكونة يف نفسه وهاضمها متاما ومستعد أنه جييب عن  عقيدة تفكر أن أبا حنفية عقيدته  الشيخ :

  كل سؤال يتعلق بالعقيدة وليس كذلك بالنسبة ملا يتعلق باملسائل الفقهية قل يل ؟

  هل ال بد السائل :

  جواب بالسؤال ما يصري الشيخ :

  هل ال بد أن أكون مثله السؤال هكذا ! السائل :

  عن أيب حنيفة !اهللا يهديك أن أسألك  الشيخ :

  أبو حنيفة عامل جليل فقيه مل نصل إىل درجته ! السائل :

  أنا عن هكذا أسأل أنا . الشيخ :

  . ...ولذلك أن  السائل :



  هذا السؤال ؟ ...أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال صموتك أنت وال جوابه بيكون  الشيخ :

  جوايب بيكون على اعتبار . السائل :

  هذا هو مل ؟ الشيخ :

  ألنه عامل . السائل :

ألنه عقيدته كاملة ألن عقيدته كاملة ما ألنه عامل قولك ألنه عامل يف املسائل الفقهية أما العقيدة جيب  الشيخ :

أن تكون عند املسلمني مجيعا إميانك بوجود اهللا خاصة وأنت فهمنا منك أن إميانك أنت مثل إميان أبو حنيفة 

وأنت ميكن تقول بكالمه هذا اإلميان الذي هو  " إميانه كإميان جربيل "قال  ومثل ما يروى عن أيب حنيفة أنه

 ...إميانك كإميان جربيل ما دام املسألة هلا عالقة بالعقيدة فورا يريد يعطي اجلواب أما املسائل الفقهية واهللا تريد 

انتباه تريد تنبه مسك أعصاب عدم  وتريد انتباه وبدها تفكري خشية أن حنرم ما أحل اهللا أو حيلل ما حرم اهللا تريد

  تسرع أما العقيدة مل جئت لك أنا أيف اهللا شك !

  نقول ليس يف اهللا شك . السائل :

  ال ليس يف اهللا شك عقيدة  . الشيخ :

  نعم . السائل :

د كذلك هذا  اهللا الذي نعبده نركع له نسجد له إىل آخره أين اهللا املسلم يفكر كيف يكون اجلواب أح  الشيخ :

جوابني إما اهللا موجود يف كل مكان أو موجود كما يقول آخرون يف كل وجود أو اهللا فوق املخلوقات كلها مثل 

  ما قال أخونا أبو عمر آنفا أليس كذلك .

  نعم . السائل :

 طيب هذه بارك اهللا فيك عقيدة ما ينبغي أن يرتدد فيها املسلم بينما له أن يرتدد فيما يتعلق باحلالل الشيخ :

واحلرام خاصة إذا كان غري متخصص أما العقيدة اليت كما تعلم أنت جيب أن تبىن على  اليقني حىت قال بعضهم 

اليوم األحزاب املعروفة أن العقيدة ال تبىن على احلديث الصحيح ألن احلديث الصحيح يفيد الظن والعقيدة جيب 

بانيها على اليقني ألنه ما كان مبنيا على اليقني ما  أن تبىن على اليقني أنت معناه العقيدة بانيها على الظن ما

يف اجلواب رأسا جوابه من كمه أما اللي بانيها على الظن  وهذه ما تكون عقيدة خاصة بالنسبة ألولئك  ...يريد 

(( الناس الذي يقولون إن العقائد ال تبىن إال على القطعيات على كل حال إذن اجلواب لذاك السؤال أين اهللا 

  أو هو فوق املخلوقات كلها أكذلك ؟ حمن على العرش استوى ))الر 

  نعم . السائل :



طيب فهل املسلمون الذين يدعون لتصحيح عقائد املسلمني صححوا هذه العقيدة يف عقائد املسلمني  الشيخ :

  قلها صرحية ؟

  السؤال واهللا أعده واهللا ما أدركته . السائل :

  آه . الشيخ :

  لسؤال .ما أدركت ا السائل :

  طيب أنا أعيد السؤال . الشيخ :

هل الدعاة اإلسالميون الذين يهتمون بتصحيح املفاهيم أوال وخباصة ما كان منها عقيدة هل  ... الشيخ :

صححوا هذه العقيدة من أذهان املسلمني فهم على كلمة سواء يعتقدون فور أن يسأل أحدهم أين اهللا فيأيت 

  خلقه أكذلك اليوم الدعاة يفعلون أظن فهمتين اآلن ؟ اجلواب اهللا فوق عرشه بائن من

  نعم يعين أقصد السائل :

  سائل آخر : فقه العقيدة أوال .

  فقه العقيدة ما كل الناس تتحدث فيه صحيح . السائل :

  جزاك اهللا خريا . فما واجبهم ؟ الشيخ :

  املتعلم أن يعلم . السائل :

   !هذا جواب سياسي !يضحك سبحان اهللا الشيخ :

  صحيح وإال ال املتعلم يعلم . السائل :

  هذا جواب سياسي !   الشيخ :

  ما اجلواب الشرعي ؟ السائل :

  بارك اهللا فيك كان السؤال املتعلم يعلم يعلمه ألف باء تاء ثاء صح كالمك صح ؟ الشيخ :

  أنا أقصد . السائل :

  قل يل أنا ما أتكلم عن قصدك أنا أتكلم عن لفظك . الشيخ :

  لفظي املتعلم يعلم يف العقيدة اليت حضرتك قبل .. ائل :الس

  وملاذا تدور اللفة هذه ملاذا هكذا ؟ الشيخ :

  أنا ما لفيت ؟.. السائل :

  ساحمك اهللا ساحمك اهللا  . وملاذا ما هكذا . الشيخ :



  تقصري الثوب عدم اخليالء وإال يؤخذ به خالص تقصري الثوب بظاهر النص هكذا ؟ السائل :

  هذا معناه نريد نعمل جلسة ثانية فعودوا مع القاعدة وحنن معكم . خ :الشي

  . ... السائل :

  أجاوبك اجلواب الذي تريد إياه إيش رأيك . الشيخ :

  . ... السائل :

  يال حنييها الليلة يا أبا أمحد . الشيخ :

  أبو ليلى : حنن جالسني يا شيخنا .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  اإلخوان يسمعون السؤال الذي األخ طرحه ؟أبو ليلى : لو 

هناك سؤال نسمعه كثريا ومن بعض الشباب املسلم الذي ابتلي باللباس غري اإلسالمي أي ابتلي  الشيخ :

بالتبنطل لبس البنطال فيسمع من بعض املسلمني أنه ال جيوز أن يكون الثوب طويال حبيث يكون دون الكعبني 

جيوز إطالة الثوب إىل ما دون الكعبني ال جيوز مطلقا وال هذا مقيد مبا إذا كانت  فيسأل عن هذا احلكم مطلق فال

اإلطالة مقرونة باخليالء والتكرب ، كتب بعض الكاتبني يف هذه املسألة وقد يكون لبعضهم شهرة يف الكتابة فقيد 

مفعول له تارة أخرى والسبب أن املسألة مبن فعل ذلك خيالء وتكربا ، واعتقادي أن هذا القيد له مفعوله تارة وال 

( من جر إزاره خيالء لم ينظر اهللا عز وجل إليه هذا القيد قد جاء يف بعض األحاديث كمثل قوله عليه السالم 

فإذن هذا نص صحيح وصريح يقيد هذا الوعيد الشديد مبا إذا جر إزاره خيالء فمن هنا نقول حنن  يوم القيامة )

مفعوله يف حدود هذا الوعيد الشديد مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة لكن ال مفعول له هذ القيد له مفعوله ولكن له 

يف منهج لباس املسلم الذي وضعه الرسول عليه السالم كزي ومنط من حياة املسلمني يف ألبستهم ميتازون ذا 

ازرة المؤمن إلى نصف ( النمط يف حيام على سائر األمم واألديان األخرى ذلك قوله عليه الصالة والسالم 

هذا احلديث خيتلف عن ذاك هنا يضع  - ويرمحك اهللا -  الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار )

للمسلم طريقا يف لباسه ال جيوز له أن حييد عنه بدعوى أنه هو إن حاد عنه ال حييد عنه خيالء ال هو عليه 

دا أن اهللا ال ينظر إليه أي نظرة رمحة يوم القيامة لكن من السالم فيمن فعل ذلك خيالء أعطاه جزاء شديدا ج

الناحية الفعلية واملنهجية املسلم ال جيوز له أن يكون ثوبه دون كعبيه ألنه إن فعل ذلك ولو مل يقصد اخليالء فقد 

ىل خالف منهج الرسول عليه السالم الذي وضعه للمسلمني حيث خريه بني مرتبة من ثالث مراتب املرتبة األو 

وهي العليا أن يكون ثوبه قصريا إىل نصف الساق هذا قد ال يفعله بعض الناس ال بأس لكن يكون خسر فضيلة 



( فإن طال فإلى ما خسر فريضة بدليل أنه قال عليه السالم بعد املرتبة العليا وهي إىل نصف الساق قال 

ني إذا مل ترد أن تنال فضية الثوب إىل أي جيوز لك أيها املسلم أن تطيل ثوبك إىل ما فوق الكعب الكعبين )

نصف الساقني لكن ال جيوز لك أن تتطاول يف إطالتك لثوبك فتجعله دون الكعبني فإنك إن فعلت ذلك فأنت 

يف النار إذن هنا عقابان عقاب أن ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة وهذا فيمن جر ثوبه خيالء وعقاب آخر أنه 

ثوبه دون الكعبني ولذلك فمن مناهج العلماء أن جيمعوا األحاديث الواردة يف  يستحق النار فيما إذا أطال

موضوع واحد حىت يأخذوا من جمموعها حكما كامال وال جيوز هلم أن يأخذوا ببعض هذه األحاديث ويعرضوا 

 أن عن البعض اآلخر ، فمن زعم بأنه يطيل ثوبه لكن ال يفعله خيالء قد نصدقه وقد ال نصدقه ما يهمنا ال

نصدقه وال أن نكذبه ولكن يهمنا أن ندله أن هذا الذي تفعله هو خالف املنهج الذي وضعه الرسول لك يف 

هذا املنهج الثالثي إذا صح التعبري ما ذكر اخليالء هناك ذكر اخليالء جيب أن نضع كل حديث يف موضعه من 

ار ألنه ملا ذكر النار ما ذكر اخليالء خاصة حينما جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه من مل جير ثوبه خيالء فله الن

وهذا هو األفضل وهكذا كان قميص رسول اهللا  ( ازرة المؤمن إلى نصف الساق )صنف هذا التصنيف اجلميل 

فإن مل يفعل ذلك فعلى األقل أنه يطيله إىل ما فوق الكعبني ، فإن زاد ففي النار أما االحتجاج حبديث خيالء 

لصديق رضي اهللا عنه هو حجة على هؤالء الناس الذين يستسيغون أم حينما يفصلون جببهم وفعل أيب بكر ا

أو عباءم أو قمصام أو بنطلوم حينما يفصلوا يقولون للخياط إىل ما دون الكعبني ، ما الذي حيمل هذا 

وتعليمه صعب جدا جدا اإلنسان أن يفصل ثوبه خالف أوال هدي الرسول أي فعله وثانيا خالف منهج الرسول 

أن نعتقد يف هذا الذي يفصل ثوبه سلفا طويال دون الكعبني أن حنسن ظننا به إال إذا صرنا يف حسن الظن 

ووصلنا فيه إىل مرتبة ذلك الصويف الذي رؤي يوما يبكي قيل له ملاذا تبكي مسكني هذان الزوجان يقضيان 

رتمها مفهوم هذا ، هذا ليس حسن ظن هذه غفلة وهذه بالهة شهوما يف قارعة الطريق وال جيدان مأوى هلما يس

حسن الظن له مواطن ال ترى شيئا منكرا فتقول اهللا أعلم هذا يرتكب منكر وإال ال أما أن ترى املنكر وتقول هذا 

يفعله حبسن النية هذا ليس حسن الظن ولذلك فأبو بكر رضي اهللا عنه ملا مسع ذلك الوعيد الشديد من النيب 

االستدالل  ( إنك ال تفعله خيالء )اهللا عليه وسلم قال يا رسول اهللا إن إزاري أو ثويب يقع فاتعاهده قال  صلى

(( ال مث ال يتبعون أو يقولون  (( فويل للمصلين ))بفعل أيب بكر هو كاستدالل املنكرين للصالة الذين يقبلون 

ستدالل بفعل أيب بكر جيب أن يؤخذ كال وليس جزءا أبو مث ال يتبعون متام اآلية وهكذا اال )) ...تقربوا الصالة 

بكر ملا مسع ذلك الوعيد الشديد خاف على نفسه مع أنه كان ال يفعل ذلك قصدا أوال وثانيا يتعاهده يعين كل 

ما شعر أن الثوب ينجر يرفعه كيف يقاس على أيب بكر هؤالء الذين يفصلون جببهم جيروا كما جتر القوارير 



ا ال ميكن أن يكون فعله مقبوال عند اهللا تبارك وتعاىل هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض يأخذ فعل ذيوهلا هذ

ايب بكر املعذور فيه ويقيس عليه فعله الذي هو غري معذور فيه نفرتض أنه ال يفعله خيالء ولكنه خيالف سنة 

 فيه كثري من الناس ضعفاء مساكني ينزل رسول اهللا لكننا نقطع بأم يفعلون ذلك خيالء إال من كان غافال مثال

على السوق يالقي قميصا  أو دشداشة أو جالبية حاضرة يشرتيها يلبسها وإذا هي طويلة دون الساقني هات بعد 

يتيسر له خياط يقص له وامرأته جيوز ما تكون خياطة وتكون مثال مشغولة إىل آخره أما يروح عند اخلياط ويقول 

لك طوهلا  يقول دون الكعبني وهو يعلم أن الرسول قال كذا وقال كذا هذا يقينا يقصد يسأله قدر ايش أكفه 

  الكربياء ويقصد اخليالء لذلك ننصح كل مسلم أوال إذا ابتلي بثوب طويل دون الكعبني أن يقصره عند اخلياط .

فقط أنه دون الكعبني عيبه مث إذا ابتلي بلبس البنطلون أن يطلقه بالثالث ألن هذا البنطلون ليس عيبه  الشيخ :

مثله أو أكثر أنه جيسد العورة ألن املصلي حني يصلي فريكع ويسجد فتتجلى عجيزته إن كانت كبرية أو لطيفة أو 

صغرية وأي ثوب جيسم العورة فهو حرام أرأيتم لو أن امرأة لبست ثوب جسم أليتها جسم فخذها وهذه املرأة هي 

هذا اللباس اسم أن أقطع إن كان بقي معه ذرة من غرية إسالمية أقطع بأنه زوجة املتنبطل هل يرضى من زوجته 

ال يرضى هلا بذلك ملاذا ؟ ألا جتسد عورا حىت حملارمها ال يرضى بذلك ألا عورة فلماذا يرضى لنفسه أن 

ة الرجل أما املرأة فعورا  جيسد عورته ال فرق بني عورة املرأة والرجل فيما يتعلق مبا من السرة إىل الركبة فهذه عور 

كما تعلمون كله عورة إال الوجه والكفني على خالف معروف عند العلماء فسواء لبس الرجل الثوب الذي حيجم 

عورته أو املرأة اليت تلبس الثوب الذي حيجم عورا كالمها يف اهلواء سواء كالمها يعرض نفسه للعذاب والعقاب 

الميا فقبل أن نفكر يف هل جيوز أن يكون البنطال طويال دون الكعبني جيب أن فإذن هذا البنطال ليس لباسا إس

نفكر هل جيوز لبس البنطال ولو كان فوق الكعبني اجلواب هذا البنطال املعروف اليوم فال جيوز لباسه ألنه حيجم 

اخلصيتني فكيف ميكن العورة الفخذين واألليتني ورمبا أحيانا إذا ازداد ضيقا وحتجيما حجم ليس األليتني بل و 

ملسلم أن يقول أن هذا لباس جائز للمسلم أن يلبسه ولو كان غري طويل أكثر من األمر املشروع كما ذكرنا آنفا 

وهلذا ما فصل للكفار ال جيوز أن يلبسه املسلم ما فصل للنساء ال جيوز للرجال أن يلبسوه ألن كال من األمرين 

فاملسلم ال جيوز أن يتشبه بالكافر املرأة ال جيوز هلا أن  ه بقوم فهو منهم )( من تشبداخل يف التشبه املنهي عنه 

تتشبه بالرجل الرجل ال جيوز له أن يتشبه باملرأة هذه أمور وسلوكات خرجت عن اإلسالم يف حياة املسلمني اليوم 

ملستعمرون خلفوا فيهم والسبب هو االستعمار الذين ابتلي املسلمون به واحتل ديارهم سنني طويلة مث ملا خرج ا

تقاليدهم وعادم فال يزال املسلمون يتعاملون عليها مث أكثر الناس عنها غافلون واملسؤولية تقع على أهل العلم 

الذين ال يبلغون الناس وال يعلموم دينهم سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة أو يف العبادة أو يف السلوك هذ ما 



  ل تفضل .عندي جوابا عند ذاك السؤا

هناك من يقول إن السنن الظاهرية يف اإلنسان كاللحية والثوب إمنا هي كانت يف حياة رسول اهللا صلى  السائل :

اهللا عليه وسلم على قبيل العادة واآلن ليست واجبة اإلنسان أن يرىب حليته وأن يتمثل بسنة النيب صلى اهللا عليه 

  باب الفضيلة ليس فقط ؟وسلم وإمنا من باب العادة فقط واتباعها من 

  يعين ال تعدو أن تكون فضيلة من الفضائل . الشيخ :

  فقط ال غري فما حكم ذلك ؟ السائل :

  ال هكذا ما هكذا امسع امسع ، السؤال هكذا ألنه هو السائل أنت عندك سؤال غريك .؟ الشيخ :

  سائل آخر : سؤال ثاين .  

يت كيف أما حنن حكينا مع األستاذ هناك أنه حنن ليس لنا هذا هو فأنت عندك سؤال لك فاحفظه رأ الشيخ :

نفرض على الناس أنه أنت عم اسأل هكذا ال ما تسأل هيك لكل سؤال جواب هو سأل هكذا ! كيف هو 

، ويف  (( كل يعمل على شاكلته ))وأنت تسأل بكيفك ال أنت تدخل يف كيفه وال هو يدخل يف كيفك آه ، 

اب عن هذا السؤال الذي ظن البعض أنه ما هكذا ميكن راح يكون اجلواب ظين على كل حال سيكون اجلو 

يشمل السؤال الذي طرح والذي سوف يطرح أوال يطرح فصربا شيئا قليال ، احلقيقة أن هذه املسألة من مجلة 

  البالء الذي أصاب العامل اإلسالمي من خاصتهم . نعم .

  أبو ليلى : وليس . وليس من عامتهم .

  ه .أي الشيخ :

  أبو ليلى : أعد يا شيخ

أقول إن هذ البالء أصاب العامل اإلسالمي ليس من عامتهم بل من خاصتهم فاخلاصة هم الذين يلقنون  الشيخ :

العامة أحيانا بعض األفكار الغريبة املنحرفة عن اإلسالم والسبب الذي حيملهم على هذا االحنراف ليس هو 

ها آنفا وإمنا هي حماولة من هذه اخلاصة جلعل اإلسالم يتماشى مع االجتهاد العلمي لسبب أو أسباب ذكرنا

رغبات العصر احلاضر ومتطلباته املادية أما لو كان الدافع هلم على ذلك االجتهاد من كتاب اهللا من حديث 

رسول اهللا ال بأس هو مأجور على كل حال لكن ليس الوازع على هذا هذه مقدمة حنن نقول ذكرت أن بعضهم 

نه ال تعدو املسالة أن تكون من الفضائل من األمور املستحبة من شاء فعل ومن شاء ترك أنا يف علمي أن قال أ

هناك طائفة أخرى يقول لك هذه فعلت أو تركت سواء أقول هؤالء كثر خريهم هؤالء اجلماعة الطيبون الذي 

دين اللذين يريدون أن يتقربوا إىل اهللا زلفى يقولوا أن هذا أمر مستحب وفضيلة معناه تركوا الباب مفتوحا أمام املتعب



باتباع الرسول عليه السالم فيما فعل وفيما أمر أما اآلخرون لقد نسفوا كل األدلة اليت ستسمعوا وألغوها إلغاء 

مطلقا وجعلوا مسألة إعفاء اللحية واإلطاحة ا أرضا سواء وما نظروا إىل هدي الرسول بل إىل هدي املصطفني 

من األنبياء والرسل األبرار حيث ال يعرف التاريخ األممي وال أقول التاريخ  اإلسالمي فقط ال يعرف نبيا  األخيار

، إذن األنبياء كانوا ملتحني أال يكفي  (( قال يا بن أم ال تأخذ بلحيتي وال برأسي ))حليقا وقرآننا يكفي داللة 

ويف شكله باألنبياء وعلى رأسهم سيد األنبياء حممد أن يكون واضحا لدى ذهن املسلم أن يكون مقتديا يف زيه 

صلى اهللا عليه وسلم بلى هذا واهللا يكفي فما بالكم وعندكم هناك أمور تؤكد وجوب وفرضية إعفاء اللحية ما 

أا مستحبة أو من الفضائل أو من السنن املؤكدة أو من الواجبات اليت يفرق بعض املذاهب بينها وبني الفرائض 

ألدلة تؤكد أن إعفاء اللحية هو من الفرائض اليت يأمث خمالفوها إمثا كبريا وحينما تسمعون هذه األدلة ال تلك ا

يصبح القول الذي حكاه األستاذ أم يقولون هذه من الفضائل هباء منثورا فمن باب أوىل القول اآلخر الذي 

( حفوا الشارب وأعفوا ة والسالم ذكرته الذين يقولون سواء حلقت أم عفوت ، أول ذلك يقول عليه الصال

،  هذا حديث ، حديث ثاين جاء رجل رسول من طرف كسرى حليق  اللحى وخالفوا اليهود والنصارى )

( ويف رواية  ( وخالفوا اليهود والنصارى )لذلك قال عليه السالم  " ريب "قال  ( من أمرك بهذا )اللحية قال له 

وكذلك  ( أما ربي فأمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية )قال   " " ريبقال  ( من أمرك بهذا ) المجوس )

، قصد خمالفة الكفار فقط   ( إن اليهود والنصارى ال يصبغون شعورهم فخالفوهم )قال عليه الصالة والسالم 

كمبدأ عام أمر مشروع يف اإلسالم وأنا أضرب لكم مثال بسيطا قد ينكره بعضهم قد ترون يف يد بعضنا الساعة 

اليد اليمىن وليس يف اليسرى فرض ال سنة ال ألنه ما كانت الساعة يف زمن الرسول حىت نقول سنة ، إذا يف 

خمالفة للكفار فالكفار ابتدعوها واخرتعوها  ولطفوها وجعلوها ذا احلجم وذا السهولة لالستعمال ووضعوها يف 

أي اليهود والنصراين  شعورهم فخالفوهم ) ( إن اليهود والنصارى ال يصبغونمشائلهم فتطبيقا هلذا احلديث 

، فيشرتك املسلم مع الكافر يف  (( ولن تجد لسنة اهللا تبديال ))يشيب كما يشيب املسلم سنة اهللا يف خلقه 

الشيب وهو مل يفعل ذلك هذا خلق اهللا مع ذلك اهللا على لسانه نبيه يقول هلذا املسلم هذا خالف اليهود 

تميز بصبغك عن هؤالء الكفار فما بالك يف صبغة أخرى صبغك اهللا ا وصبغ كل والنصارى اصبغ شيبك حىت ت

رجل يف الدنيا وهو خلق له حلية يأيت الكافر فيخالف إرادة اهللا وحيلق حليته فتأيت أنت وتتشبه به وتوافقه فتخالف 

( خمس من لسالم أمر الرسول من جهة مث توافق اليهود والنصارى واوس من جهة أخرى كذلك قال عليه ا

أضاف إىل قص الشارب إعفاء اللحية  ( عشر من الفطرة )فذكر منها قص الشارب يف حديث آخر  الفطرة )

فإذن هذا احلديث يعطينا حكما جديدا يبطل قول أولئك الناس يقولون هذه كانت عادة يف اجلاهلية والرسول 



لرسول عليه السالم بأن إعفاء اللحية من أقرها فيكفي إن أنت فعلت وإن شئت تركت نقول ال لقد حكم ا

، أرأيتم لو  (( فطرة الناس التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ))الفطرة اليت وصفها يف القرآن الكرمي 

( خمس من الفطرة قص الشارب ونتف اإلبط وحلق أن رجال خالف الفطرة يف اخلمس قال عليه السالم 

، ماذا تقولون عن إنسان خلق اهللا له حلية فيطيح ا خلق له شاربا فيطيح به  )العانة وقص األظفار والختان 

خلق له أظافر فأمره بقصها فال يقصها عكس الفطرة خلق له عانة فيرتكها كما هي وهي بديل عن اللحية اليت 

هذا إنسان وإال يتسأصلها من فوق فتنبت له من حتت ، ماذا تقولون يف إنسان خيالف فطرة اهللا يف هذه اخلصال 

وحش حيوان أظافره مثل السبع وإبطه حليتني أخريني ما ينتف و هناك حلية أخرى بني فخذيه هذا خالف الفطرة 

أي خالف فطرة اهللا يعين خالف بالتعبري العصري اليوم اإلنسانية هذا وحش هذا ما يليق أن يعيش بني الناس وبال 

فالذي مثال ينتف إبطه حافظ على الفطرة حيلق عانته حافظ على شك  أنه كل جرم من هذه األجرام هلا وزا 

الفطرة يقص شواربه حافظ على الفطرة حيلق حليته خالف الفطرة فإذن هذه الفطرة ال جيوز تغيريها فلماذا يغري 

املسلمون هكذا عادة الكفارة هكذا يتزين الكفار فنسينا حنن شريعة اهللا يف كل هذه النصوص وأخذنا نقول 

سليك هذا الواقع املؤسف أنه ما عليه شيء هذه كانت واآلن صارت عادة فإن شئت فعلت وإن شئت تركت بت

مع أنين أعلم أن بعض الناس يتقربون إىل اهللا حبلق اللحى أنتم ال تعلمون هذا وسأعلمكم بذلك وستوافقون معي  

يد ماذا يفعل يوم يبين بأهله أال يبادر كيف ذلك ماذا يفعل املبتلى حبلق حليته يوم اجلمعة ماذا يفعل يوم الع

فيحلق يوم اجلمعة حليته وحيلقها يوم العيد وحينما يريد أن يقابل الناس يستقبلهم يطلع وجه كوجه فتاة من أمجل 

الفتيات هذا كله تغيري خللق اهللا تغيري للعبادة اليت شرع اهللا كما يفعل بعض الناس اآلخرين هذه العادة عندكم وإال 

ت رايت خالفها قريبا عندنا يف سوريا إذا مات ميت يف بيت وكلهم حيلقون اللحى يعفون عنها يرتكوا ال كن

إيش معىن هذا هذا حزين إي صارت السنة عالمة مثل احلزن بل صار الواجب الذي ينبغي عليه املسلم حيافظ ما 

  يفعله إال إذا أصيب مبصيبة هذه موجودة عندكم .

  . ...ما ندري أنت أخذمتوها منا أو  ...ها قريب من ... السائل :

أحالمها مر لكين رأيت منذ يومني أو ثالث صلينا على جنازة رأيت املصاب حالق على نظيف أي واهللا  الشيخ :

مث يأيت املعزون فيقبلونه ثالث مرات فعرفت السر يف ذلك أنه يريدون يقبلوا الشعر ميجه الطبع ما يظبط ولذلك 

ظيف هذه رأيتها منذ يومني هذه كلها سبب أو سببها هو االحنراف عن السنة تارة علما وتارة الزم يكون على ن

عمال ليس علما أنتم ترون الناس اليوم زوجام بنام متربجات يف أحد من املسلمني يقول جيوز للمرأة أن خترج  

واجك وبناتك ونساء المؤمنين (( يا أيها النبي قل ألز كاشفة حاسرة ال كلهم يعلمون أن اهللا عز وجل قال 



أكثر النساء اليوم ال يتجلبنب هل ذلك جهل بالشريعة ال ولكونه تساهل يف  يدنين عليهن من جالبيبهن ))

 ...تطبيق الشريعة ملا نروح نزور القبور ما نشوف قرب على السنة مرفوعا القرب على األرض كذا وكذا مبين عليه 

قبور وقد لعن اهللا املتخذين املساجد على القبور شريعة معروفة لكن هجرت حماط حبديد إىل آخره مساجد فيها 

وتركت وأصبح نسيا منسيا لسببني اثنني ذكرنا آنفا آحدمها وهو سكوت أهل العلم وتقصريهم يف القيام بواجب 

ديارنا فنسأل اهللا التعليم والتذكري السبب الثاين اتباع الشهوات واألهواء وتقليد الكفار الذين استعبدونا يف عقر 

عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا أوال وأن يلهمنا العمل ا ثانيا هات اآلن السؤال الذي  أنت بقى عندك إن كان 

  بقي حمل للسؤال .

  . ... السائل :

ولذلك قيلت ومنشي بقى تفضل - يضحك اجلميع - ال إذا كان نريد نقول ما نعطلك عطلتوين خالص  الشيخ :

.  

  ما أحد ينكر وجوب إعفاء اللحية ولباس الثوب ؟ حنن السائل :

  ال ما تقول ما أحد ينكر كيف وهو حكى . الشيخ :

  . ... السائل :

  قيدها . الشيخ :

  . ...لكن نقول أنه من متطلبات املرحلة العصرية احلالية  السائل :

  خاف رايح ختوفين بكالمكوإن كنت أنا ما أخاف رايح ختوفين وإن كنت أنا ما أ ...رايح ختوفين  الشيخ :

قد يكون إعفاء اللحية ولباس الثوب القصري قد يكون مدعاة للسخرية خاصة إذا كان ميارس عمله  السائل :

  خاصة إذا كنا نعيش يف جمتمع غري اسالمي غري ملتزم بالشريعة اإلسالمية ؟

  . )) ...(( إن الذين أجرموا تعرف اآلية  الشيخ :

  يا سيدي .  السائل :

  تعرف هذه اآلية . شيخ :ال

  نعم نعم .  السائل :

  ما موقفك جتاهها . الشيخ :

  ما يف أحد يتخذ موقفا غري موقف اآلية فقط لكن اتمع .. السائل :

  . ...الكفار هؤالء  ... الشيخ :



  . ... -يضحك اجلميع-من املوجودين  السائل :

  هذا الوزير . الشيخ :

  سائل آخر : يضحك عليك الوزير .

  غالبية اتمع يلبس البنطلون . السائل :

  سائل آخر : الزي الرمسي البنطلون عندنا

  تفضل . الشيخ :

  غالبية اتمع بيلبس البنطلون . والزي الرمسي هو البنطلون . السائل :

  طول بالك أنت تقول اتمع هذا اتمع مسلم وإال كافر ؟ الشيخ :

  جمتمع جاهل ! السائل :

  ه ، ما اعتربت املناقشات سابقة إسالمي وإال غري إسالمي ؟آ الشيخ :

  غري إسالمي . السائل :

  طيب ما يهمك هذا اتمع غري اإلسالمي مل عم تم فيه ؟ الشيخ :

لالهتمام فيه للخروج أو لتجنب موضع األذى يعين رب من اتمع ألنه يسبب لك أذى يعرضك  السائل :

  للسخرية لالنتقاد ..

  اهللا أكرب اهللا أكرب لو كنت يف مكة كنت تآمن بالرسول عليه السالم وإال تكفر ؟ خ :الشي

  أؤمن . السائل :

  لكن تصاب باألذى ! الشيخ :

  . ... السائل :

  هذه من مشاكلنا حنن املسلمني اليوم أنت خلقت ملاذا أليس لعبادة اهللا . الشيخ :

  طيب . السائل :

(( إن الذين أجرموا كانوا من الذين الكفار موقفهم منه ؟ ما ذكرتك باهللا  ومن عبد اهللا ما بيكون الشيخ :

آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقبلوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء 

هل ثوب لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على األرائك ينظرون 

ما بيهمك أنت دنياك إذا اختذوك سخرية وأمنت أن تسخر م أنت يوم القيامة  الكفار ما كانوا يفعلون ))

وتدخل اجلنة ما يهمك وبعدين من أنا من أنت بالنسبة لسيد البشر عليه الصالة والسالم أمل يسخر فيه املشركون 



(( إن تسخروا ينا واهللا إن سخروا فينا فكما قال تعاىل وهو سيد الناس أرسل رمحة للعاملني فنحن اآلن يسخروا ف

هكذا جيب أن تتذكر دينك ومبدأك وال تنجرف مع التيار وألقل هزء  منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ))

وسخرية بك خيشى عليك أن خترج عن دينك بسبب أن الناس يسخرون منك بعد ذلك هذا الوزير الذي تريد 

ير أنا ما أعرفه قد يكون من أفسق الفاسقني قد يكون جورج قد يكون أنطونيوس ما يهمك تقابله ما هو هذا الوز 

فيه أنت أنت الزم تثبت إسالمك يف كل منطلقك يف حياتك حنن دائما نتفاخر بديننا وأن ديننا يعين مشل كل 

ذا املوضوع الشخصية أمور احلياة وأنه الزم املسلم حيافظ على شخصيته املسلمة يف بعض املؤلفني ألفوا يف ه

املسلمة طيب كيف نثبت الشخصية املسلم بأن ننماع يف غرينا أم حناول أن منيع غرينا معنا الطريق الذي يدعونا 

اإلسالم إليه هو أال ننماع يف غرينا وأن جنرف إلينا غرينا حنن اآلن بسبب ضعف إمياننا قلبنا املوضوع متاما 

حنن الشريعة من أجل نتالىف هذه السخرية فنخشى يوما ما أن نقول أننا  فأصبحنا كل ما وقعنا يف سخرية نغري

  لسنا مسلمني حىت ال يسخر الناس علينا ، احلمد هللا الذي أعزنا باإلسالم .  

  ؟ ...فيه ناس يقولوا طبيعة عملهم طبيعة عملهم تتطلب أن يلبس  السائل :

هذا اتمع املنحرف عن الكتاب والسنة ثانيا طبيعة عملهم أي نعم ، أنا بقول أوال هذا الكالم نابع من  الشيخ :

  اآلن أنا راح بقول طبيعي تعامل األطباء واملمرضني ما يقضي هلم إم يلبسون دشداشة وإال يلبسوا بنطلون ؟

  ما بتفرق معهم ، ما تفرق يف غري الشرع الفرق شرعي فقط السائل :

  رعية طبيعة العمل ؟ال ال أنا ما أحكي من الناحية الش الشيخ :

  ما تفرق السائل :

  كيف  الشيخ :

  أظن ما بتفرق ! السائل :

  ما فهمت . الشيخ :

  ما فرق يعين . السائل :

  ما فيه فرق ما يلبسون ! الشيخ :

  بنطلون نعم . السائل :

  ليه ما دام أنت تقول ما يف فرق مل يلبسون البنطلون ألن هذا نظام املستشفيات الكافرة ! الشيخ :

  نعم فقط فيه ناس يقولون حنن ال نستطيع أن منارس عملنا إال بالبنطال ! السائل :

ال رايح أقول لك بقى ، ها أنت جيبت لك مثال وأجبت أنت باجلواب الصحيح مع ذلك الواقع أم  الشيخ :



  يلبسون البنطال مل ؟ ما أنه طبيعة عملهم يوجب عليهم .

  .أنا فقط احلكم على أولئك  السائل :

  امسع امسع يا أخي اهللا يهديك اآلن أطالبك جيء يل مبثال طبيعة عملهم يقتضي ذلك وراح أجاوبك ! الشيخ :

  مثال مكيانكي السيارات مثال الذي يشتغلون يف املصانع اليت فيها اآلالت ؟ السائل :

  كويس هذا ما يقتضي  يلبس بنطلون حتت الكعبني وإال فوق الكعبني ؟  الشيخ :

  ما حتدثنا عن الكعبني  السائل :

أنا أحتدث اهللا يهديك أنا أحتدث ما أنت أنا أسألك أآلن حىت تعرف أن هذه كلها أعذار لتسليك  الشيخ :

  الواقع السيء أنا أجبين طبيعة املكينسيان هذا يقتضي يلبس بنطلون حتت الكعبني ؟

  ما فيه فرق يعين . السائل :

  ال اهللا يهديك . الشيخ :

  ال تقتضي عفوا . ال السائل :

  هذا هو اجلواب  آه ، طيب الواقع ما هو حتت الكعبني بنطلونه وإال ال ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

مل فإذن ما القضية عمله يقتضي هذا اللباس طول بالك أنت عم تسأل وأنا أجاوبك طول بالك يا  الشيخ :

  ول بالك .شيخ اهللا يهديك ما لك أشر مثل حكاييت حىت تكون ضيق الصدر ط

  نعم . السائل :

قد ال تكون أنت هذا اإلنسان لكن قد تكون إنسان تبتلى مبثل ذلك اإلنسان الذي يقول أنا مضطر أن  الشيخ :

  عملي يقتضي  يل أنه أتبنطل !

  نعم . السائل :

لة متعددة ما أنت هو لكن ما تريد تعرف كيف تقنع فتعلم اآلن طريقة اإلقناع وها أنت عرفت اآلن أمث الشيخ :

األطباء يلبسون بنطلون ما هذا من مقتضى طبابتهم ، قلت لك هات مثال بقى املهنة تبعهم تقتضي أنه 

يتبنطلون جئت  يل مكينسيان طيب سألتك وأنا أعين ما أقول هذا البنطلون طويل حتت الكعبني قلت يل نعم  

معىن االقتضاء ما هو األنفع للمكينسيان  هكذا تقتضي املهنة تبعهم اجلواب ال  إذن أسالك اآلن أنت مالحظ

  الذي يكون بنطلونه قصري وإال على السنة ؟

  قصري . السائل :



على السنة وملاذا ال يفعلون ألنه ما عندنا يف البوادي هذا ما عايشني ألم يريدون يسلكون هذا الواقع  الشيخ :

  بأدىن ايش تربيرات و تأويالت ما أنزل اهللا ا من سلطان .

  . ...لكن لنفرتض أن  السائل :

  ال جيوز اإلطالة على ما زاد على القبضة بعد ذلك اعتربه من الشهرة ! الشيخ :

  ؟ ...لكن لو حليته  ... السائل :

  وال يقصها . الشيخ :

  وال يقصها وهو متعود أن ال يقصها ؟ السائل :

تسمعوها ولو من أشرطة أنا قلت يف أثناء ال هذا خالف عمل السلف الصاحل وهناك حماضرة ال بد أن  الشيخ :

  احملاضرة أنه ال بد ملن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة .

  صحيح . السائل :

صحيح ألن هناك أشياء ال نستطيع أن نفهمها من احلديث وإمنا من التطبيق كما أشرت اآلن أضرب  الشيخ :

بح الظهر ما مهم كما واحد من هؤالء تقدمهم وصلى م مجاعة لكم مثال لو دخلنا املسجد يف وقت صالة الص

  مشروعة .

  نعم . السائل :

  مشروعة . الشيخ :

  منهم وتقدم م  السائل :

  صلى م السنة مجاعة السنة ! الشيخ :

  السنة ال السائل :

  توافق أنت إمام . الشيخ :

  ما فهمت السؤال السائل :

  د الصبح أو الظهر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية  فأحدهم تقدمهمآه نقول دخل مجاعة املسج الشيخ :

  صلى م مجاعة . السائل :

  صلى م مجاعة السنة هل هذا مشروع ؟ الشيخ :

  ليس من السنة . السائل :

  ما يدريك أنه ليس من السنة  لو سألك سائل ! الشيخ :



  مل يرد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم . السائل :

  هذا سؤال . خ :الشي

  ومل يرد عن الصحابة أن أحدهم صلى مجاعة السنة القبلية ! السائل :

  سائل آخر : الرسول كان يصلي يف بيته .

  كالم سليم اآلن موضوعنا أين اللحية  الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  ته قولوا علمنا ما علمنا ؟وعليكم السالم ورمحة اهللا هل علمتم أن أحدا من الصحابة كان حليته إىل سر  الشيخ :

  ما علمنا ! السائل :

  . ...طيب هل علمتم أن أحدا أخذ من حليته  الشيخ :


